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PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMISESTA:  
POIKKEAMINEN JÄTEVEDEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN SUOJAETÄISYYDESTÄ VESIS-
TÖÖN KIINTEISTÖLLÄ RN:O 320-401-50-3 
 
 
Asian vireille tulo: Samuli Sainio on jättänyt 16.9.2022 anomuksen luvasta poiketa jäteve-

den käsittelyjärjestelmän suojaetäisyydestä vesistöön kiinteistöllä KE-
SÄRANTA (320-401-50-3) osoitteessa Rantatyvintie 48, 98100 Kemi-
järvi.  

 
 
Asian käsittely: Kemijärven kaupungin 1.1.2014 voimaan tulleiden ympäristönsuojelu-

määräysten 8 §:n 2 kohdan mukaan ”Normaalit suojaetäisyydet jäteve-
den käsittelyjärjestelmään: 

  
 Vesistö (joki, järvi, lampi tai vastaava)  30 m 
 Oja   10 m”. 

 
Ympäristönsuojelumääräysten 27 §:n 1 kohdan mukaan ”Kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää 
yksittäistapauksessa luvan poiketa näistä määräyksistä.”  
 
Kiinteistöllä, jota hakemus koskee, on vuonna 1956 rakennettu ja 1966 
rekisteröity mökki, jonka laajennuksen yhteydessä luvanhakija on uusi-
massa kohteen jätevesijärjestelmää. Hakemuksen mukaan kiinteistölle, 
lähelle mökkiä asennetaan 5,3 m3 kokoinen umpisäiliö WC-vesille ja 
harmaavesisuodatin kiinteistöllä syntyville pesuvesille. Harmaavesi-
suodattimen ja jätevesien purkupaikka etäisyys vesistöstä on 15 metriä 
ja umpisäiliön etäisyys vesistöstä 20 metriä. Rinteeseen sijoittuvan kiin-
teistön leveimmässä kohdassa kiinteistöraja n. 35 metrin etäisyydellä 
rantaviivasta. Kiinteistöä käyttää kaksi henkilö 1,5 kuukautta vuodessa.  
 
Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. 
  

 
Asian ratkaisu: Samuli Sainiolle myönnetään lupa poiketa Kemijärven kaupungin ympä-

ristönsuojelumääräysten 8 §:n 2 kohdasta, joka koskee jätevesijärjes-
telmän 30 metrin suojaetäisyysvaatimusta vesistöön. Poikkeamislupa 
koskee kiinteistöä RN:o 320-401-50-3, osoitteessa Rantatyvintie 48, 
98100 Kemijärvi ja hakemuksessa esitettyjä jätevesijärjestelmiä. Jäte-
vesien käsittelyjärjestelmien suojaetäisyys vesistöön tulee olla kiinteis-
töllä vähintään 15 metriä 

 



 

 

 Järjestelmien rakentaminen tulee dokumentoida ja kiinteistöllä tulee 
säilyttää selvitys jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja 
huolto-ohjeet (ympäristönsuojelulain (527/2014) 157 §). 

 
 
Perustelut: Kyseessä on olemassa olevan rakennuksen jätevesijärjestelmän uusi-

minen. Rakennuksen sijainnin ja kiinteistön muodon vuoksi jätevesijär-
jestelmiä ei voida ilman huomattavia lisäkustannuksia ja naapurin suos-
tumusta sijoittaa niin, että Kemijärven kaupungin ympäristönsuojelu-
määräysten 8.2 §:ssä vaadittu suojaetäisyys vesistöön toteutuisi.  

 
 Hakemuksen mukaan kiinteistöllä syntyvät käymäläjätevedet johdetaan 

umpisäiliöön ja vain harmaat jätevedet käsitellään kiinteistöllä. Kiinteis-
tölle suunnitellulla harmaavesisuodattimella ylletään puolueettomien 
toimivuustutkimustulosten mukaan Kemijärven kaupungin ympäristön-
suojelumääräyksissä ranta-alueilla vaadittuun jätevesiasetuksen 4 §:n 
mukaiseen ohjeelliseen puhdistustasoon pilaantumiselle herkille alueil-
le. Lisäksi kiinteistön käyttö huomioiden ympäristöön aiheutuvan kuor-
mituksen voidaan katsoa olevan vähäistä.  

 
 Edellä esitetty huomioiden vaatimus suojaetäisyyden toteuttamisesta 

kiinteistöllä olisi kohtuuton tavoiteltuun hyötyyn nähden, joten hakemuk-
sen mukaisessa tilanteessa on perusteltua poiketa Kemijärven kaupun-
gin ympäristönsuojelumääräyksistä.   

 
 
Maksu: Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamista koskevasta päätöksestä 

peritään asian vireilletulohetkellä voimassa olevan taksan mukainen 
maksu. Maksu on 170 euroa. 

  
 Maksuperuste: Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon ympäristönsuo-

jeluviranomaisen taksa Ymptervltk 25.3.2021 § 26, liite 10 kohta 29: 
Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen käsittely, 170 euroa.
  

Perusteet: Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 156 c §, 157 §, 202 § 
Kemijärven kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (KV 19.8.2013 § 
85 liite 1) 27 § 
 

Muutoksenhaku: Päätökseen ja siitä perittävään maksuun haetaan muutosta liitteenä 
olevan valitusosoituksen mukaisesti. 

 
Delegointipäätökset:  Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympä-

ristöterveyslautakunta 25.3.2021 § 25  
 
Asian ratkaisija:  
 

ympäristötarkastaja  
Kaisa Soppela  
 
 
 

LIITTEET:  Valitusosoitus 
 
 

 



 

 

VALITUSOSOITUS 

 
 
Valitusviranomainen 

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun tyytymätön saa hakea siihen 
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä 
on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava valitusajan kuluessa. 

 
Valitusaika 

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Kirjeitse 
tiedoksi annetun päätöksen tiedoksisaantipäiväksi katsotaan seitsemäs päivä kirjeen lähettä-
misestä. 
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu-
aatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän. 
 
Viimeinen muutoksenhakupäivä on 29.10.2022.  
 

Valitusoikeus  
Valitusoikeus on: 
1) asianosaisella; 
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai 
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella 
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 
3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset 
ilmenevät; 
4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaisella; 
5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella; 
6) saamelaiskäräjillä sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heikentää 
saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan; 
7) kolttien kyläkokouksella sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heiken-
tää koltta-alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa kolttalaissa tarkoitettuja 
luontaiselinkeinoja. 

 
Valituksen toimittaminen 

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen:  
 
PL 204, 65101 Vaasa 
 
Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse tai lähetin välityksellä. Postit-
taminen tai toimittaminen lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postiin 
asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Virka-
kirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. Valituskirjelmän voi lähet-
tää myös sähköisesti osoitteeseen:  
 
vaasa.hao(at)oikeus.fi 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: 
 
 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 
Valituskirjelmän sisältö ja liitteet 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 
1) päätös, johon haetaan muutosta 
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; 
sekä 
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnume-
ro, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.



 

 

 

 

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituk-
sen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja koti-
kunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suul-
lisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esit-
tää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää. 

 
Oikeudenkäyntimaksu 

Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 270 €. Tuomioistuin-
maksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. 

  
 
Ympäristötarkastajan puhelin: 040 – 520 3162 
Sähköposti: ymparistonsuojelu@pelsavu.fi 


